que foi um diferencial na sua vida, pois inseriu
no seu cotidiano a prática de conceitos como
liderança, pró-atividade e a capacidade de
solucionar problemas de forma autônoma. “Era
muito tímido, tinha vergonha de falar com as
pessoas. Hoje consigo me comunicar perfeitamente e até falar em público sem problema”,
relata o estudante sobre a experiência da
miniempresa criada por ele e outros colegas em
parceria com a Junior Achievement, uma
organização que atua na educação empreendedora com jovens ainda na escola.
Presidindo uma miniempresa de confecção e
venda de capinhas para celular, Wenderson
conta que entendeu a importância do trabalho
em equipe, e do respeito pela opinião dos
companheiros. “Desde a seleção dos estudantes para compor a empresa, até o sucesso das
vendas, todo o processo é trabalhoso e exige
muito de todos do grupo, mas, no final, é prazeroso ver o resultado do trabalho. Conseguimos
um lucro de 851% que foi dividido entre os
funcionários e os acionistas da empresa”,
comemora, lembrando o apoio dos professores. “Nossa relação com os professores é uma
relação de companheirismo. Eles nos orientam
em tudo de forma amiga, pois realmente se
importam com a gente”.
Para a professora Flávia Monteiro o ensino do
empreendedorismo vai além de estimular os
jovens a criar suas próprias empresas, são
lições para vida capazes de fazer dos inexperientes adolescentes, pessoas responsáveis, comunicativas e seguras, independe
da carreira profissional que eles venham a
seguir. “Há cinco anos ocupamos o pódio das
melhores iniciativas empreendedoras com a
Junior Achievement. Estamos contribuindo

para a formação de cidadãos preparados para
o mercado de trabalho e principalmente para a
vida”, destaca a educadora.
Assim como Wenderson, outros 163 mil estudantes pernambucanos estão inseridos nessa
nova realidade de ensino que hoje se faz
presente em 100% dos municípios do estado.
Em 2007, ano de início da atual gestão, o
número de escolas em tempo integral no estado
era de 20 unidades. Em 2014, Pernambuco
passou a contar com 125 escolas de tempo
integral, que oferecem aulas nos dois turnos
durante todos os dias da semana, e 175 escolas
semi-integrais, onde os alunos possuem aulas
em horário integral duas ou três vezes por
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20 Escolas de Ensino Integral
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125 Escolas de Ensino Integral

2014

175 Escolas de Ensino Semi-Integral
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Total de 300 escolas, garantindo
a maior rede de ensino integral do país.

